
 

 

P á l y á z a t i   f e l h í v á s 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról, a 

vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 14/2012.(V.31.) önkormányzati 

rendelet alapján Művészetek Völgye Fesztivál  idejére 2014. július 25-től 2014. augusztus 3-

ig bérbe adja tulajdonát képező ingatlanokat, nem lakás céljára szolgáló helyiségeket, 

kereskedelmi és vendéglátó ideiglenes jellegű építmények elhelyezésére szolgáló terülteket. 

   

1. A Kiíró neve, címe, telefonszáma, e-mail elérhetősége, honlapja 

Cím: Kapolcs  Község Önkormányzata, 8294. Kapolcs, Kossuth u.62.  

Telefon: 87/437-029 

E-mail: kapolcs.hivatal@gmail.com. 

Honlap: www.kapolcs.hu 

2. A pályázati eljárás célja 

Önkormányzati ingatlanok  bérleti szerződés útján való hasznosítása. 

3. A pályázati eljárás tárgya  

Alsó Iskola Kapolcs, Kossuth u.33. (udvara) és előtte lévő rész  

Középső Iskola Kapolcs, Kossuth u.72.  

Felső Iskola Kapolcs, Kossuth u.66. 

Óvoda Kapolcs, Kossuth u.60. 

Kastély  egésze Kapolcs, Kossuth u.48. 

Petőfi utca közterület (patakpart) 

Kossuth u.161.sz. (Evangélikus parókia előtti rész) 

Kossuth u. (főtér 104. hrsz.) 

Kossuth u. 458 hrsz. (postakert),  

Kossuth u. 454 hrsz.(fodrász üzlet előtti rész) 

Faluhíd jobb oldalán lévő sziget  

Buszmegálló és térképház közötti rész (jobb oldal)  

21 hrsz. Gástya  Árok  Kapolcs 

Kossuth u.24.előtti rész  

 

4. Minimális bérleti díj:  

 

3.000.000.-ft.  

5. Felvilágosítás a pályázati eljárásról 

Kiíró a résztvevők számára lehetőséget biztosít a pályázati eljárásra vonatkozó kérdések 

felvetésére és esetleges további információszerzésre ügyfélszolgálati időben a Polgármesteri 

Iroda épületében (Kapolcs, Kossuth u.62.) vagy Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal  

Monostorapáti, Petőfi u.123. 

Pályázat tárgyát képező ingatlanok  egybe kerülnek bérbeadásra, részajánlat nem tehető.  

 

5. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje 

A pályázatok benyújthatók személyesen vagy postai úton Monostorapáti Közös 

Önkormányzati Hivatal  (8296 Monostorapáti, Petőfi u.123., vagy Polgármester Irodája 

Kapolcs, Kossuth u.62.sz.) legkésőbb 2014 . július 9-ig. 



 
 

6. A pályázatok elbírálásának ideje: Képviselő-testület a pályázatokról 2014. július 10.-én 

dönt. A leg kedvezőbb bérleti díjat ajánló részére adja bérbe az ingatlanokat.  

7. Pályázati feltételek: Olyan gazdálkodó pályázhat, amelynek a jelen pályázat kiírásának 

napján a tevékenységi körébe beletartoznak az alábbi tevékenységek: 

Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység, Alkotóművészet, Művészeti létesítmények 

működtetése, Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. 

A pályázaton nem vehet részt olyan gazdálkodó, amelynek a pályázat kiírása napján 

köztartozása, van és/vagy végrehajtási eljárás folyik ellene. 

Pályázathoz csatolni kell: cégbírósági bejegyzésről szóló okiratot, aláírási címpéldányt, 

köztartozás mentesség igazolást. 

8. Bérleti díj befizetése: 

Bérlő a bérleti díjat  köteles megfizetni, a bérleti díj felét 1.500.000.-ft-ot 2014. július  31- ig, 

a fennmaradó 1.500.000.-ft-ot  2014. november 30-ig  az önkormányzat 73200017-10000324 

számú számlájára átutalni.  

9. Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek 

nyilvánítsa.  

 

Kapolcs, 2014. július 7.                                                         

        

 

             Márvány Gyuláné 

          polgármester  

                     


